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Życie jest jak jazda na rowerze. Żeby utrzymać równowagę, musisz być w ciągłym ruchu. 

Od redakcji
– Albert Einstein

Drodzy Czytelnicy, mamy nadzieję, że chociaż odrobinę brakowało Wam Kuriera Oristowskiego. 
Za nami kolejne miesiące życia w czasach pandemii. Szczęśliwie, koronawirus nie sprawił ogromnych 
problemów w naszym codziennym „oristowskim” życiu. Cały rok był wymagający, przepracowany bar-
dzo intensywnie. Ogromnie żałujemy jednak, że zabrakło w nim cyklicznych imprez, które dawały sporo 
radości Wam oraz Waszym rodzinom. Wszystkie pozostałe wydarzenia postanowiliśmy pokrótce zrela-
cjonować w aktualnym numerze.

Jak zwykle mamy nadzieję, że każdy z Was znajdzie w Kurierze coś dla siebie. Umieściliśmy w nim sporo 
ogłoszeń, istotnych dla każdego pracownika. Ponadto, dzięki uprzejmości naszego kolegi Michała Roszkow-
skiego, postanowiliśmy opisać w skrócie jak powstają meble sygnowane marką ORiSTO. Jest tu też garść infor-
macji dla uczniów, którzy pracują lub zechcą w przyszłości pracować w naszej firmie. 

Korzystając z okazji, wiedząc, że jest to pierwszy oraz ostatni numer w tym roku, chcielibyśmy życzyć Wam 
Wszystkiego co najlepsze z okazji zbliżających się wielkimi krokami Świąt Bożego Narodzenia. Życzymy Wam 
również aby nadchodzący Nowy Rok był lepszy od mijającego, przede wszystkim zdrowy, daleki od pandemii, 
której z pewnością wszyscy mamy już dosyć. Trzymajcie się! Miłej lektury

Redakcja
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Event Louis
Tegoroczna jesień jest bardzo gorą-
cym okresem w ORiSTO. Wszystko 
to jest związane z wprowadzeniem na 
rynek naszych nowych produktów. 
W związku z tym w dniu 07.10 zor-
ganizowaliśmy premierę naszej wy-
jątkowej kolekcji mebli Louis. Event 
odbył się w podziemiach Lubawskiego 
Centrum Aktywności Społecznej (na 
Zamku Biskupów Chełmińskich w Luba-
wie). Na imprezę zaprosiliśmy naszych 
klientów, którzy kolejnego dnia zwiedzali 
naszą firmę. Zapraszamy do obejrzenia 
relacji z tego eventu.
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Regaty Architektów

ZAWODY WĘDKARSKIE

W tym roku a dokładnie 24-26 wrze-
śnia uczestniczyliśmy w X Regatach 
Architektów Wnętrz pod Giżyckiem. 
Jest to impreza branżowa na której spo-
tykają się producenci mebli i nie tylko z 
wieloma architektami. Wszystko to było 
połączone z regatami na jeziorze Nie-
gocin. My co prawda nie braliśmy w nich 
bezpośredniego udziału ale kto wie, 
może za rok.    Zaprezentowaliśmy tam 
naszą najnowszą kolekcję mebli Louis. 
Seria ta spotkała się z dużym zaintere-
sowaniem ze strony innych gości co nas 
bardzo cieszy. 

W niedzielę, 22 sierpnia, po rocznej 
przerwie odbyły się zawody wędkar-
skie dla pracowników naszej firmy, 
była to już czwarta edycja. 

Pogoda, jak zawsze, nam dopisała, 
trudno wyobrazić sobie lepsze warunki 
dla wędkarzy. Ryby musiały mieć po-
dobne zdanie, ponieważ brania były 
bardzo częste, każdy z piętnastu węd-
karzy złapał przynajmniej kilka sztuk. 
Przez dwie godziny zawodnicy złowili 
niemal 40 kilogramów ryb, w zdecydo-
wanej większości karasi. Trzeba dodać, 
że ryby podczas tej edycji poszły na 
ilość, a nie na jakość, żaden spektaku-
larny okaz nie przyjął zaproszenia do 
siatek naszych wędkarzy. 
Mistrzami zostali:
– Najskuteczniejszy Wędkarz: Jaro-
sław Truszczyński – złapał 67 ryb, nie-
samowity wynik;
– Najefektywniejszy Wędkarz: Adam 
Jurewicz – łączna waga złowionych 
przez niego ryb to nieco ponad 6 kilo-
gramów;
– Wytrawny Łowca: Przemysław Kol-
wicz – za największą złapaną rybę.

Tradycyjnie każdy z uczestników dostał 
drobny upominek, a zwycięzcy statuetki 

oraz nagrody rzeczowe. Mamy nadzie-
ję, że w przyszłym roku zawody odbędą 
się bez przeszkód, dlatego już teraz na 
nie zapraszamy
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KONKURS
W imieniu Zarządu ORiSTO ogłaszamy konkurs na najlepszego pracownika roku 2021, w czterech kategoriach:

najlepszywspółpracownik

najlepszywspółpracownikadministracji

pracownik„Na Sto Dwa”

ETAP I
ZGŁOSZENIE KANDYDATÓW PRZEZ 

PRACOWNIKÓW
w terminie 22-30 listopada

Każdy ma prawo zgłosić 1 kandydata • 
do tytułu „Najlepszy Współpracownik 
Administracji”, wypełniając kupon 
i wrzucając go do skrzynki.
Każdy ma prawo zgłosić • 
współpracownika niezależnie od 
działu, w którym pracuje.
Trzech pracowników – kandydatów do • 
tytułu Najlepszego Współpracownika 
z największą ilością głosów weźmie 
udział w II etapie, w którym zostanie 
wyłoniony zwycięzca. 

ETAP II
WYBÓR ZWYCIĘZCY

w terminie 2-10 grudnia
Wybór przez pracowników spośród • 
trzech zgłoszonych kandydatów do 
tytułu Najlepszego Współpracownika, 
którzy w I etapie otrzymali największą 
liczbę głosów.

Po podliczeniu oddanych głosów • 
oraz weryfikacji zgłoszonego kan-
dydata wg poniżej przedstawion-
ych kryteriów zostanie wyłoniony 
1 finalista, który uzyska tytuł Naj-
lepszego Współpracownika roku.

Zastrzega się możliwość maksymalnie 
dwukrotnego głosowania przez ogół pra-
cowników. Jeżeli po drugim głosowaniu 
będą kandydaci z taką samą, największą 
liczbą głosów, wyboru spośród nich na 
Najlepszego Współpracownika dokona 
Komisja zgodnie z poniższymi kryte-
riami. 

Zatwierdzenia wyboru dokonuje Prezes 
Zarządu. 

Ogłoszenie finalisty, który uzyska 
tytuł Najlepszego Przełożonego 
roku nastąpi na firmowym Balu 
Karnawałowym

Kryteria wyboru Najlepszego 

ETAP I
ZGŁOSZENIE KANDYDATÓW PRZEZ 

PRACOWNIKÓW
w terminie 22-30 listopada

Każdy ma prawo zgłosić 1 kan-• 
dydata do tytułu „Najlepszy 
Współpracownik”, wypełniając kupon 
i wrzucając go do skrzynki.
Każdy ma prawo zgłosić • 
współpracownika niezależnie od 
działu, w którym pracuje.
Trzech pracowników – kandydatów do • 
tytułu Najlepszego Współpracownika 

Współpracownika Administracji:

Do I etapu plebiscytu zgłosić można 
tylko jedną, wybraną osobę, która 
spełnia następujące kryteria:
a) jest koleżeńska, kontaktuje się z 

innymi w sposób otwarty, przyjazny 
i szczery

b) chętna do współpracy i komunikacji 
ze współpracownikami

c) potrafi pomóc innym w rozwiązaniu 
problemów, wspiera w pracy 

d) dzieli się wiedzą w celu osiągnięcia 
najlepszych wyników

e) szanuje innych i okazuje to w kon-
takcie ze współpracownikiem 

Spełnienie ww. kryteriów nie będzie 
sprawdzane. Organizatorzy plebi-
scytu zakładają, że osoba zgłaszająca 
kandydaturę, zachowując anonimo-
wość, jest gwarantem spełnienia kry-
teriów przez kandydata na „Najlepszego 
Współpracownika Administracji”.
Zapraszamy wszystkich do wspólnej 
zabawy.

Regulamin wyboru Najlepszego Współpracownika Administracji

Regulamin wyboru Najlepszego Współpracownika

z największą ilością głosów weźmie 
udział w II etapie, w którym zostanie 
wyłoniony zwycięzca. 

ETAP II
WYBÓR ZWYCIĘZCY 

w terminie 2-10 grudnia
Wybór przez pracowników spośród • 
trzech zgłoszonych kandydatów do 
tytułu Najlepszego Współpracownika, 
którzy w I etapie otrzymali największą 
liczbę głosów.

Po podliczeniu oddanych głosów • 
oraz weryfikacji zgłoszonego kan-
dydata wg poniżej przedstawion-
ych kryteriów zostanie wyłoniony 
1 finalista, który uzyska tytuł Naj-
lepszego Współpracownika roku.

Zastrzega się możliwość maksymalnie 
dwukrotnego głosowania przez ogół pra-
cowników. Jeżeli po drugim głosowaniu 
będą kandydaci z taką samą, największą 
liczbą głosów, wyboru spośród nich na 

Poniżej przedstawiamy regulaminy każdej z kategorii. Gorąco zachęcamy do brania aktywnego udziału w konkursie!

najlepszyprzełożony
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Najlepszego Współpracownika dokona 
Komisja zgodnie z poniższymi kryte-
riami. 

Zatwierdzenia wyboru dokonuje Prezes 
Zarządu. 

Ogłoszenie finalisty, który uzyska 
tytuł Najlepszego Przełożonego 
roku nastąpi na firmowym Balu 
Karnawałowym

Kryteria wyboru Najlepszego 
Współpracownika:

Do I etapu plebiscytu zgłosić można 
tylko jedną, wybraną osobę, która 
spełnia następujące kryteria:
a) jest koleżeńska, kontaktuje się z 

innymi w sposób otwarty, przyjazny 
i szczery

b) chętna do współpracy i komunikacji 
ze współpracownikami

c) potrafi pomóc innym w rozwiązaniu 
problemów, wspiera w pracy 

d) dzieli się wiedzą w celu osiągnięcia 
najlepszych wyników

e) szanuje innych i okazuje to w kon-
takcie ze współpracownikiem 

Spełnienie ww. kryteriów nie będzie 
sprawdzane. Organizatorzy plebi-
scytu zakładają, że osoba zgłaszająca 
kandydaturę, zachowując anonimo-
wość, jest gwarantem spełnienia kry-
teriów przez kandydata na „Najlepszego 
Współpracownika”.

Zapraszamy wszystkich do wspólnej 
zabawy.

ETAP I
ZGŁOSZENIE KANDYDATÓW PRZEZ 

PRACOWNIKÓW
w terminie 22-30 listopada

Każdy ma prawo zgłosić 1 kandyda-• 
ta do tytułu”Najlepszy Przełożony”, 
wypełniając kupon i wrzucając go do 
skrzynki.
Każdy ma prawo zgłosić • 
przełożonego niezależnie od działu, 
w którym pracuje.
Trzech przełożonych – kandydatów • 
do tytułu Najlepszego Przełożonego 
z największą ilością głosów weźmie 
udział w II etapie, w którym zostanie 
wyłoniony zwycięzca. 

ETAP II
WYBÓR ZWYCIĘZCY

w terminie 2-10 grudnia
Wybór przez pracowników spośród • 
trzech przełożonych, którzy w I 
etapie otrzymali największą liczbę 
głosów.
Po podliczeniu oddanych głosów • 
oraz weryfikacji zgłoszonego kan-
dydata wg poniżej przedstawionych 
kryteriów zostanie wybrany 1 finalis-
ta, który uzyska tytuł Najlepszego 
Przełożonego roku.

Regulamin wyboru Najlepszego Przełożonego

Zastrzega się możliwość maksymal-• 
nie dwukrotnego głosowania przez 
ogół pracowników. Jeżeli po drugim 
głosowaniu będą kandydaci z taką 
samą, największą liczbą głosów, 
wyboru spośród nich na Najlepszego 
Przełożonego dokona Komisja zgod-
nie z poniższymi kryteriami. 

Zatwierdzenia wyboru dokonuje Prezes 
Zarządu. 

Ogłoszenie finalisty, który uzyska 
tytuł Najlepszego Przełożonego 
roku nastąpi na firmowym Balu 
Karnawałowym.

Kryteria wyboru Najlepszego 
Przełożonego 

Do I etapu plebiscytu zgłosić można 
tylko osobę, która spełnia następujące 
kryteria:
a) dba o dobro Firmy, jej majątek, wiz-

erunek, przestrzega zasad przyjętych 
w Firmie;

b) rzetelnie wykonuje swoją pracę, 
dbając o jej jakość i jakość pracy 
podwładnych;

c) konsekwentnie zmierza do wyznac-

zonego celu, samodzielnie 
rozwiązując problemy i pokonując 
trudności;

d) potrafi dostosować się do nowych 
warunków i sytuacji, usprawnić pracę 
podwaładnym, zdobywać nowe 
umiejętności i wiedzę i przekazywać 
je podwładnym, 

e) jest koleżeńska, chętna do 
współpracy, potrafi pomóc innym 
w rozwiązaniu problemów, 

f) chętnie współpracuje także z innymi 
działami 

g) ma wzorową frekwencję
h) wzorowo organizuje pracę 

podwładnym 
i) ma właściwy stosunek do pra-

cowników, z szacunkiem odnosi się 
do innych, 

Spełnienie ww. kryteriów nie będzie 
sprawdzane. Organizatorzy plebi-
scytu zakładają, że osoba zgłaszająca 
kandydaturę, zachowując anonimo-
wość, jest gwarantem spełnienia kry-
teriów przez kandydata na „Najlepszego 
Przełożonego”.

Zapraszamy wszystkich do wspólnej 
zabawy.
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ETAP I
ZGŁOSZENIE KANDYDATÓW

w terminie 22-30 listopada
Każdy ma prawo zgłosić 1 kandy-• 
data do tytułu Pracownika „NA STO 
DWA”, wypełniając kupon i wrzucając 
go do skrzynki, 
Każdy ma prawo zgłosić osobę • 
niezależnie od działu, w którym 
pracuje.
Trzech pracowników – kandydatów • 
do tytułu Pracownika na 102 z 
największą ilością głosów weźmie 
udział w II etapie, w którym zostanie 
wyłoniony zwycięzca. 

ETAP II
WYBÓR ZWYCIĘZCY

w terminie 2-10 grudnia
Wybór przez pracowników spośród • 
trzech zgłoszonych kandydatów do 
tytułu Pracownika na 102, którzy w 
I etapie otrzymali największą liczbę 
głosów.

Regulamin wyboru Pracownika „Na Sto Dwa”

Po podliczeniu oddanych głosów • 
oraz weryfikacji zgłoszonego kan-
dydata wg poniżej przedstawionych 
kryteriów zostanie wyłoniony 1 fi-
nalista, który uzyska tytuł Pracowni-
ka na 102 roku.

Zastrzega się możliwość maksymal-
nie dwukrotnego głosowania przez 
ogół pracowników. Jeżeli po drugim 
głosowaniu będą kandydaci z taką 
samą, największą liczbą głosów, wybo-ów, wybo-w, wybo-
ru spośród nich na Pracownika na 102 
dokona Komisja zgodnie z poniższymi 
kryteriami. 

Zatwierdzenia wyboru dokonuje Prezes 
Zarządu. 

Ogłoszenie finalisty, który uzyska 
tytuł Pracownika na 102 nastąpi 
na podsumowaniu rocznym na 
produkcji.

Kryteria wyboru Pracownika „NA 
STO DWA”:
Do I etapu plebiscytu zgłosić można tylko 
jedną osobę, która spełnia następujące 
kryteria:
a) ma wesołe usposobienie i dobry 

dowcip,
b) swoim żartem potrafi wywołać 

uśmiech na twarzach 
współpracowników,

c) sprawia wrażenie osoby, której obce 
jest wstawanie lewą nogą z łóżka,

d) w parze z dobrym humorem sumi-
ennie wykonuje obowiązki za-
wodowe,

e) szanuje innych i okazuje to w kon-
takcie ze współpracownikiem 

Spełnienie ww. kryteriów nie będzie 
sprawdzane. Organizatorzy plebi-
scytu zakładają, że osoba zgłaszająca 
kandydaturę, zachowując anonimowość, 
jest gwarantem spełnienia kryteriów 
przez kandydata na Pracownika „NA 
STO DWA”.

SKRZYNIA DO GŁOSOWANIA
BĘDZIE WYSTAWIONA NA STOŁÓWCE 19.11.2022 r.

(dla zgłaszania kandydatur zarówno z produkcji jak i administracji)

Bal firmowy ORiSTO 2022

Z przykrością musimy Wam oznajmić, że bal ORiSTO 2022 się nie odbędzie 
z powodu sytuacji pandemicznej. Jest nam bardzo przykro, ponieważ wszyscy 
liczyliśmy na to, że organizacja tej imprezy będzie w tym roku możliwa. Jednak nie 
wszystko stracone – zapraszamy do konkursu na NAJLEPSZEGO PRACOWNIKA 
ROKU 2021, niech to da nam chociaż namiastkę tej fajnej zabawy.

B
al
 F

irmowy

– Zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy – 
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Maskotka moich marzeń
Maskotka moich marzeń to wyjątkowy konkurs, dzięki któremu spełniamy małe marzenia najmłodszych z naszej fir-
my. Pomimo przeszkód udało nam się zorganizować w tym roku konkurs.
W tym roku w zabawie wzięło udział 17 dzieci. Spośród nich wyłoniliśmy 5 zwycięzców:
1. Kacper Jędraszek – syn Beaty Jędraszek
2. Nina Nowakowska – córka Eli Nowakowskiej
3. Nadia Modrzewska – córka Karola Modrzewskiego
4. Krzysztof Romanowski – syn Stanisława Romanowskiego
5. Szymon Jurewicz – syn Krzysztofa Jurewiczicza
Gratulujemy zwycięzcom i już teraz zapraszamy do kolejnej edycji, która odbędzie się jak zawsze – wiosną

Kacper Jędraszek

Nadia Modrzewska

Nina Nowakowska

Krzysztof
Romanowski

Szymon Jurewicz
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Porozumienie o wieloletniej 
współpracy partnerskiej między 
szkołą podstawową im. Mikołaja Ko-
pernika w Lubawie a firmą ORiSTO.

19 października 2021 r. w Szkole 
Podstawowej w Lubawie odbyła się 
inauguracja projektu zawodoznaw-
czego „STAŻ DROGĄ DO SUKCESU”.

Naszą firmę tego dnia reprezen-
tował Krystian Ornowski oraz Sabina 
Kwaśniewska. Podczas prezentacji 
mogliśmy opowiedzieć w kilku słowach 
o ORiSTO oraz o tym, dlaczego warto 
przyjść do nas i kompleksowo poznać 
cały proces produkcji mebli. Jako firma 
z wieloletnią tradycją oraz doświadcze-
niem chętnie bierzemy udział w tego 
typu projektach. Mamy świadomość, że 
młodzi ludzie stojący przed wyborem 
ścieżki zawodowej, nie zawsze mają 

możliwość aby pod-
jąć tę decyzję świa-
domie. Mamy na-
dzieję, że z naszą 
pomocą wybór ten 
okaże się prostszy. 
Młodzież obecna 
podczas wizyt w na-
szej firmie, będzie 
miała szansę na po-
znanie charakteru 
pracy: projektanta, 
technologa, informa-
tyka czy grafika kom-
puterowego. Pod 
okiem tych specjali-

stów w określonych grupach wykonają 
projekt mebla, wykorzystując przygoto-
wane do tego materiały, pamiętając o er-
gonomii i funkcjonalności mebla. Zapo-
znają się z procesem 
produkcji mebli oraz 
obsługą logistyczną- 
obejmującą magazy-
nowanie mebli wraz 
z organizowaniem 
sprzedaży i wysyłką 
mebli do klienta. Po-
znają specyfikę pracy 
osób zarządzających 
procesem produkcji 
oraz logistyką firmy. 
Następnie uczniowie 
będą mieli możliwość 
wykonania zapro-
jektowanego mebla. 

Całe to przedsięwzięcie jest po to, 
by po zakończeniu nauki uczniowie 
stali się konkurencyjni na rynku pracy, 
aby w przyszłości byli poszukiwanymi 
przez pracodawców, a nie poszuku-
jącym pracy. My jako firma produk-
cyjna za pomocą posiadanych środ-
ków oraz zasobów, chcemy wspomóc 
okoliczną młodzież w tym działaniu. 

fot. sp.lubawa.pl

fot. sp.lubawa.pl

fot. sp.lubawa.pl

W tygodniu od 24 do 28 maja 2021 
zorganizowaliśmy w ORiSTO akcję 
pod tytułem „ZDROWY MAJ”. Akcja 
miała na celu zachęcić pracowników 
do zdrowego stylu życia- do ruchu oraz 
zdrowszych nawyków żywieniowych. 
Chcieliśmy pokazać jak zacząć wdra-
żać je w życie oraz jak duże płyną z 
tego korzyści.  Zdrowie jest nieocenio-
nym aspektem naszego życia- musimy 
zatem o nie dbać. Żyjemy w czasach 
gdzie zapracowanie i pośpiech to-
warzyszą nam każdego dnia. W pra-
cy spędzamy połowę naszego życia. 
Oprócz tego, że chcemy jako firma two-
rzyć inicjatywy, które scalają pracowni-
ków jako grupę, chcemy także- poprzez 

organizację wewnętrznych dni w firmie, 
choć trochę wspomóc zdrowie i odpor-
ność pracowników ORiSTO. W tym 
celu w ostatnim tygodniu maja, w biu-
rze oraz na stołówce przygotowaliśmy 
„zdrowe kąciki”, gdzie można było po-
częstować się pysznymi jabłkami, zbo-
żowymi batonikami- jest to zdrowsza 
alternatywa dla czekoladowych przeką-
sek    oraz ziołami (miętą, bazylią czy 
pietruszką). Przygotowaliśmy smaczne 
oraz sprawdzone przepisy – na domo-
we soki, dżemy i ogórki. Oprócz tego, 
za pomocą plakatów pokazaliśmy ko-
rzyści z jazdy na rowerze, biegania 
czy uprawiania jogi. Doszły nas słuchy, 
że akcja ta bardzo przypadła Wam do 
gustu    Chcecie więcej- a my mamy 
w głowie kolejne pomysły… oczekuj-
cie więc efektów w przyszłym roku.

Zdrowy Maj
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W marcu tego 
roku przy współpra-
cy Działu Marketin-
gu – Oli i Sebastiana, 
udało nam się nagrać 
filmik promujący 
praktyki zawodowe 

w ORiSTO. Filmik miał na celu zachę-
cić Uczniów, by realizowali praktyki 
zawodowe w naszej firmie. Oprócz 
tego, że zainteresowany mógł zoba-
czyć firmę od środka- zarówno część 
administracyjną jak i produkcyjną- za-

warliśmy tam odpowiedzi na najczę-
ściej zadawane pytania, czyli m.in.: 
W jakich zawodach szkolimy, Co musi 
zrobić uczeń, aby dostać się na prak-
tyki do ORiSTO, Gdzie można znaleźć 

PROMOCJA ZATRUDNIENIA UCZNIÓW W
wzór podania na praktykę, Jak 
wygląda sposób wynagradza-
nia uczniów itp. Oprócz filmiku, 
na naszej stronie www.oristo.
pl, dodaliśmy specjalną zakład-
kę „DLA UCZNIA”, gdzie zamie-
ściliśmy harmonogram praktyk, 
dodaliśmy najważniejsze infor-
macje oraz druk podania. Była 
to świetna alternatywa na brak 
możliwości (z uwagi na pande-
mię) osobistej promocji firmy w 

Szkołach. Ważne było też 
to, aby Rodzic i Uczeń 
otrzymał wszystkie niezbędne 
informacje oraz dokumenty w 
jednym miejscu, bez wycho-
dzenia z domu.

Obecnie za-
trudniamy w 
ORiSTO osiem-
nastu uczniów 
zawodu. Zale-
ży nam na tym, 
aby utrzymać (a 
nawet i zwięk-
szyć) aktualny 

poziom zatrudnienia mło-
docianych pracowników 
w kolejnych latach. Z do-
świadczenia wiemy, że 
ambitni i zaangażowani 

w praktykę uczniowie, którzy wycho-
dzą spod skrzydeł fachowców naszej 
firmy, czyli: Przemysława Kolwicz 

(opiekuna stolarzy), Gabriela Łuka-
szewskiego (opiekuna elektryków) oraz 
Mariusza Szymańskiego (opiekuna me-

chaników) – mogą stać się później jed-
nymi z cenionych specjalistów w firmie. 
Miejmy nadzieję (a po cichu ją mamy), że 
i w przyszłym roku- od września zyskamy 
dobrych pracowników w firmie.

film dostępny na firmowym kanale Youtube
www.youtube.com/oristomeble



– Michał, choć pracujesz w ORi-
STO już od kilku lat, tak naprawdę nie 
wszyscy wiedzą czym się zajmujesz. 

– Jestem Dyrektorem Produktu, 
zajmuję się produktami marki własnej. 
Zajmuję się nimi w szerokim zakresie, 
zaczynając od koncepcji stylistycznych, 
wzorniczych które staram się opraco-
wać, następnie, razem z Działem Tech-
nologicznym, rozwiązujemy techniczne 
kwestie. Potem jest etap wdrożenia, 
gdzie mamy kwestię komunikacji z 
klientami, marketingu, trzeba pokazać 
na rynku ten produkt, opowiedzieć o 
jego cechach, zaletach, przewagach itd. 
Drugi obszar mojej działalności w ORi-
STO, oprócz produktów własnych i ich 
rozwojów, z którym mam najwięcej do 
czynienia, to są właśnie kwestie marke-
tingu i komunikacji. Razem z Olą i Se-
bastianem pracujemy nad tym, aby to, 
co wymyślimy, rozwiniemy i wyproduku-
jemy potem dobrze sprzedać na rynku i 
dobrze o tym na rynku opowiedzieć. 

– Z dobrych źródeł wiem, że masz 
dwie wielkie pasje, opowiedz nam o 
nich.

– Pierwszą z nich jest żeglarstwo. 
Żegluję od zawsze, bakcyla złapałem 
od taty. Rodzice byli harcerzami wodny-
mi, z wodą jestem związany od bardzo 
wczesnego dzieciństwa. Moje najwcze-
śniejsze wspomnienie, to jak miałem 
cztery– pięć lat i zaczynałem sam na ta-
kich małych łódeczkach pływać. Zresztą 
razem ze mną zaczynał pływać mój–  o 
rok młodszy–  brat. Rzeczywiście, to jest 
taka pasja, która jest ze mną całe życie. 

Moje żeglowanie ma różne 
etapy, najpierw było to pły-

wanie z rodzicami po Mazurach małymi 
kabinowymi łódkami. Potem mój ojciec 
zbudował, a w pewnym sensie i ja też, 
bo dorastałem przy tej budowie, duży, 
pełnomorski jacht. Po zbudowaniu dużo 
pływaliśmy nim po morzu, najpierw po 
Bałtyku i Morzu Północnym, potem uda-
ło się też wyruszyć na dalsze akweny. 
Dużo pływaliśmy na północ, na Islan-
dię, Spitsbergen. To są rejony, gdzie 
pływanie wygląda inaczej niż takie ty-
powe, które kojarzymy z czarterów na 
Mazurach czy w Chorwacji. Na pewno 
dużo bardziej wymagające żeglarsko, 
ale dające też bardzo dużo satysfakcji i 
możliwości odwiedzenia miejsc, których 
inną drogą by człowiek w życiu nie od-
wiedził. Gdy pojawiły się dzieci, siłą rze-
czy żeglowanie poszło trochę na bok. 
Teraz mam swoją drewnianą, otwarto-
pokładową łódkę, na której przy każdej 
okazji staram się pływać, coraz częściej 
z córką i synem.

– Bardzo mnie zaciekawiłeś budo-
wą jachtu z tatą i podróżami po Euro-
pie. Jak to wtedy wyglądało? 

– Ojciec budował jacht w zasadzie 
przez całe lata osiemdziesiąte, pierwszy 
rejs odbył się w 1988. Wiadomo –  komu-
na, nic nie było dostępne. To były takie 
czasy, kiedy nic nie można było kupić, 
za to wiele rzeczy można było załatwić. 
Ale wtedy grono przyjaciół wspierało cię 
w budowie, co jest już rzadkie –  twoje 
hobby to „se rób”. Było inaczej, było faj-
niej, bardzo dobrze to wspominam, tych 
wszystkich znajomych ojca którzy się 
przy tym wszystkim kręcili. Poza tym, 
że pomagali przy budowie, to potem też 
razem z nami pływali. Historię budowy 
tego jachtu mój ojciec opisywał w inter-
necie. Jedna z anegdot jest o transpor-
cie łodzi. Jacht był budowany w Warsza-
wie i trzeba było go przewieźć. Miał 12 
metrów długości, a przez płetwę bala-
stową dodatkowo był bardzo wysoki. Po 
położeniu go na platformie do transpor-
tu przekraczał wszystkie dopuszczalne 
wymiary. Jak wyjeżdżaliśmy z miejsca, 
gdzie był budowany, to w dwóch miej-
scach trzeba było wyłączyć napięcie i 
podnieść trakcję tramwajową, żeby on 
się zmieścił pod spodem. W tym samym 
czasie z wizytą w Warszawie był Gorba-
czow. Załatwienie pozwolenia na prze-
jazd otarło się o Biuro Ochrony Rządu.

– W jakich warunkach najbardziej 
lubisz pływać?

– Moje morskie żeglowanie niestety 
osłabło, natomiast mam ciągle nadzieję, 
że wrócę do tego. Widok Spistbergenu 
czy północnej Norwegii od strony morza, 
to jest widok nieporównywalny z tym, co 
mogą zobaczyć turyści którzy jeżdżą 
kamperami czy latają tam rejsowymi 
samolotami. Poza tym charakter tego 

żeglowania jest zupełnie inny, może 
bardziej wymagający, tam jest trudna i 
zmienna pogoda zazwyczaj. Ale to się 
spłaca, to wraca w postaci kapitalnych 
przeżyć. 

– To jest twoje największe marze-
nie związane z żeglowaniem? Czy 
może chciałbyś popłynąć gdzieś 
jeszcze dalej?

– Nie, w tym sensie jestem speł-
niony. Nie jestem wyczynowcem, który 
będzie opływał samotnie świat, trzyma-
jąc w jednej ręce jajko na łyżce, żeby 
przeskoczyć jakieś inne historie. Byłem 
bardzo daleko, jestem z tego zadowolo-
ny, a teraz bardzo dobrze się realizuję 
w pływaniu z dziećmi moją małą łódką. 
Pływamy po Jezioraku, Wielkich Jezio-
rach Mazurskich, Zalewie Zegrzyńskim, 
mam z tego dużo satysfakcji. Dzieciaki 
zaraziłem swoją pasją, zresztą Kuba, 
mój czternastoletni syn, trenuje wyczy-
nowo żeglarstwo.

– Przejdźmy do twojej drugiej pa-
sji. Należysz do, podejrzewam, wą-
skiego grona dla którego pasja stała 
się pracą.

WYWIAD
Z DYREKTOREM
PRODUKTU

– Tak, projektowanie... Masz rację, 
jestem szczęściarzem, praca zawodo-
wa sprawia mi kupę frajdy. Możliwość 
kształtowania, projektowania produk-
tów, mebli, mebli łazienkowych w taki 
sposób, że one są estetyczne, funkcjo-
nalne, spełniają założenia jest czymś, 
co daje takiego personalnego kopa. Na 
dodatek potem można zobaczyć na ryn-
ku efekty swojej pracy, wchodzi się do 
sklepu łazienkowego i widzi się szafki 
które się samemu projektowało. Wtedy 
przypominasz sobie cały ten proces, 
oglądanie prototypów, jakieś spojrzenia 
na produkcję w momencie gdy meble 
były produkowane, to wszystko jest bar-
dzo przyjemne.

– Kiedy zauważyłeś że sprawia ci 
to radość?

– W moim przypadku wyglądało to 
trochę nietypowo. Taką intensywną 
projektową działalność zacząłem sto-
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sunkowo niedawno. Z wykształcenia 
jestem Technologiem Drewna, studio-
wałem też technologię drewna, które to 
studia są inżynierskim kierunkiem. Tam 
oczywiście jakieś aspekty projektowe 
wchodzą w grę, ale nie do końca tak, 
jak je dzisiaj rozumiem i robię, bo teraz 
zwracam przede wszystkim uwagę na 
strony estetyczną i wizualną. Na serio 
projektowaniem zająłem się w okolicach 
2014-15 roku, po odejściu z Geberitu. 
Wcześniej to było hobby, coś tam szki-
cowałem, ale od tych około sześciu lat 
udaje mi się to łączyć z czynnościami 
zawodowymi.

– Skąd czerpiesz inspirację? Skąd 
pomysły na wygląd mebli czy uchwy-
tów?

– Zewsząd, ciężko jest wskazać, bo 
to mogą być bardzo różne rzeczy. Ge-
neralnie staram się obserwować świat 
naokoło i tam szukać. Charakter tej in-
spiracji może być bardzo różny, bo to 
może być np. jakaś dostrzeżona gałąź 
w lesie, wisząca pod określonym kątem, 
do tego oświetlona w szczególny spo-
sób. Jest ogromna ilość miejsc, skąd te 
inspiracje płyną, i one płyną do wszyst-
kich tak samo, a projektant to jest ktoś, 
kto ma je dostrzec i potem przerobić. 
Przy czym przerobienie to jest już warsz-
tatowa praca, rzemiosło. Natomiast do-
strzeżenie w zwykłych rzeczach źródła 
inspiracji to jest cała trudność tej pracy.

– Z którego swojego projektu je-
steś najbardziej zadowolony?

– Spokojnie i szczerze mogę po-
wiedzieć, że z każdej linii mebli, którą 
zaprojektowałem dla ORiSTO jestem 
dumny. Jak wybieram prace do swoje-
go portfolio, to wszystkie projekty mebli 
ORiSTO się tam znajdują. W sensie 
projektowym, z takich z których jestem 
najbardziej zadowolony, to na pewno 
seria Siena, gdzie w sumie takie proste 
rozwiązanie udało się skomponować 
w atrakcyjny wizualnie detal. Do tego, 
przy swojej unikalności i wyjątkowości 
to są jednocześnie proste meble do pro-
dukcji. Tak na świeżo, może jeszcze nie 
mam dystansu i jestem w takiej gorącz-
ce rozwojowej, dlatego lubię o tym mó-
wić, to są kolekcje Skagen i Louis, któ-
re w tej chwili wchodzą na rynek. Obie 
dosyć trudne technicznie, wymagające 
dużych nakładów rozwojowych, ale po-
radziliśmy sobie z tym bardzo fajnie. W 
przypadku Louisa to może za wcześnie 
o tym mówić, ale już wiemy, że Skagen 
i reszta nowości, które wprowadziliśmy 
we wrześniu, bardzo dobrze wstrzeliły 
się w rynek, co widać po statystykach 
sprzedażowych.

– Możesz przedstawić nam jak wyglą-
da cały proces produkcji mebli, od pro-
jektu do sprzedaży? Jak długo on trwa?

– Jak długo on trwa to nie ma jednej 
odpowiedzi. Mebel meblowi nierówny. 
Bez wątpienia początkiem jest jakaś in-
spiracja, jakiś pomysł, jakieś dostrzeże-
nie czegoś unikalnego. W swojej pracy 
stosuję zasadę, że nie kopiuję, nie inspi-
ruję się w sposób niedozwolony innymi 
rzeczami. Kiedy już mi przyjdzie pomysł 
do głowy i stwierdzam, że to jest unikal-
ne i rzeczywiście jest to twórczy pomysł, 
to pierwszym etapem są szkice. Nie 
wyobrażam sobie opracowywania kon-
cepcji nowego produktu od razu w kom-
puterze. Ja muszę spędzić co najmniej 
kilka godzin na szkicowaniu różnych 
wariantów, żeby siadając do komputera 
i modelując pierwsze bryły mieć już to w 
głowie poukładane. W tym przypadku ta 
pierwsza część, z ołówkiem w ręce, jest 
tą częścią twórczą. Jak siadam do kom-
putera, nie ma już miejsca na za dużo 
wariantów, eksperymentowania. To jest 
takie bardziej odtwórcze, ja jakby prze-
lewam w formę modelu komputerowego 
rzeczy, które już mam poukładane w 
głowie dzięki szkicowaniu. Potem robię 

nologami, i z produkcją. Przez kolejne 
etapy, czyli: prototyp, prototyp finalny w 
pełni funkcjonujący, ze wszystkimi final-
nymi okuciami i elementami, z finalną 
technologią dochodzimy do produkcji. 
Od momentu w którym widać, że pro-
dukt jest wykonalny i da się go zrobić, 
równolegle zaczynamy dosyć inten-
sywne aktywności marketingowe, czyli 
przygotowanie ilustracji aranżacyjnych, 
produktowych, zebranie wszystkich in-
formacji które potem będą używane w 
komunikacji z klientami. W tym momen-
cie toczy się to dwiema ścieżkami, które 
spotykają się na końcu, gdy już mamy 
wyprodukowaną pierwszą partię, mamy 
przygotowane materiały komunikacyj-
ne. Potem towar trafia na rynek, a my 
trzymamy kciuki za nasz dział sprzeda-
ży i za rynek, aby się na tym produkcie 
poznał i go jak najchętniej kupował.

– Jesteśmy tuż po premierze na-
szej najbardziej skomplikowanej 
technologicznie kolekcji w historii. 
Zdradź jak długo trwały prace nad 
Louisem, ile czasu minęło od pierw-
szego pomysłu do produkcji?

– Pierwsze koncepcje wizualne po-
kazywałem w wakacje 2020 roku, czyli 
ten rozwój trwał ponad rok. Natomiast 
myślę, że musimy się przyzwyczaić do 
takiego podejścia, że te rozwoje będą 
trochę dłuższe, dlatego że każdy ko-
lejny będzie coraz bardziej złożony. 
Narzucamy sobie coraz trudniejsze 
wyzwania dotyczące kształtu, formy, 
dokładności spasowania elementów, 
coraz więcej robimy komunikacyjnie, 
żeby lepiej konkurować na rynku. Dla 
przykładu mieliśmy specjalnie Louiso-
wi dedykowaną premierę, imprezę, na 
którą zaprosiliśmy klientów. To jest z 
jednej strony bardzo sympatyczna im-
preza, która jest bardzo miło wspomina-
na przez klientów i przez nas, z drugiej 
strony był to cały intensywny projekt, 
bo takiej imprezy nie robi się z dnia na 
dzień. Okres rozwoju produktu będzie 
się nam wydłużał zarówno ze względu 
na to, że coraz trudniejsze produkty bę-
dziemy robić, jak i z tego względu, że 
coraz staranniej trzeba je opracowy-
wać komunikacyjnie. Ale ja nie myślę, 
że to jest coś złego, pod warunkiem, że 
robimy to w sposób zarządzany, trans-
parentny, przewidywalny. Z każdego ta-
kiego rozwoju w tym kontekście trzeba 
wyciągać wnioski, żeby każdy kolejny 
był sprawniejszy. On nie musi być krót-
ki, nawet jeżeli będzie trwał ponad rok, 
to w dalszym ciągu, po tym roku, może-
my doprowadzić do sytuacji, że mamy 
świeży fajny produkt.

– Michał, życząc sukcesów w roz-
wijaniu pasji, dziękuję za 
rozmowę.

proste wizualizacje na podstawie wy-
modelowanej bryły mebla, umywalki czy 
innego produktu. Robię wizualizacje, 
które pokażą ten produkt w taki sposób, 
że ja będę mógł go pokazać komuś in-
nemu i o nim trochę opowiedzieć. No i 
wtedy zaczyna się proces rozwoju. Naj-
pierw idę do szefa i dowiaduję się dla-
czego tego się kompletnie nie da zrobić 
(śmiech). Potem zaczynamy zastana-
wiać się z technologami jak to jednak 
spróbować zrobić. Od tego momentu to 
troszkę spada z mojego biurka, w tym 
sensie, że jest to opracowywane przez 
technologów, potem jest kontakt z pro-
dukcją, która przekazuje swoje uwagi 
odnośnie seryjnej produkcji danego pro-
duktu. To, że sprawa spada z mojego 
biurka, nie oznacza, że spada z obsza-
rów mojego zainteresowania. Moją od-
powiedzialnością jest całościowy nad-
zór nad procesem rozwoju produktu. 
W związku z tym rozmawiamy i z tech- str. 11
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czyli informacje z działu Kadr i HRwYKADROWANE

Kącik gratulacyjny
– Narodziny!
Witamy w ORiSTOwskiej rodzinie

Syn Artura Cabaja – Igor, ur. 17.12.2020 r.
Syn Mateusza Kotłowskiego – Natan, ur. 25.12.2020 r.
Córka Karoliny Zasuwa – Zuzanna, ur. 29.03.2021 r.
Syn Pauliny Wiergowskiej – Aleksander, ur. 04.08.2021 r.

Rodzicom składamy serdeczne gratulacje!

Córka Łukasza Badera – Zuzanna, ur. 23.08.2021 r.
Córka Gabriela Łukaszewskiego – Alicja, ur. 12.08.2021 r.
Córka Damiana Neumanna – Antonina, ur. 11.11.2021 r.

Znasz kogoś kto poszukuje pracy,
bądź chciałby zmienić dotychczasową?

Poleć pracę w ORiSTO swoim znajomym!

Jak mogą się do nas dostać?

Wystarczy, że prześlą swoje CV na adres 
praca@oristo.pl bądź złożą je do „skrzynki CV” 
znajdującej się na stróżówce. 
 
Więcej o aktualnych ofertach pracy na stronie 
www.oristo.pl (zakładka praca): www.oristo.pl/praca

INFORMACJA
O PRZERWIE
ŚWIĄTECZNEJ
Drodzy pracownicy, informujemy że w tym roku 
przerwa świąteczna na produkcji będzie w dniach 
29.12.-31.12.2021 r.

Drodzy Pracownicy, w tym roku tak jak w ubiegłym paczki bę-
dziemy rozdawać w sekretariacie biura w dniach 17-21.01.2022 
r. Mamy wszyscy nadzieję, że już za rok uda się spotkać na corocz-
nej choince i spędzić wspólnie miło czas z Waszymi pociechami. 
Prosimy o odbiór paczek osobiście bez dzieci. 

Paczki świąteczne
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PRZYPOMINAMY

BADANIE GINEKOLOGICZNE ZA 1 ZŁ
DLA PAŃ Z ORISTO

PODDAJ SIĘ BADANIOM KTÓRE RATUJĄ ŻYCIE I
ZDROWIE

UL. WOJSKA POLSKIEGO 22
 14-200 IŁAWA

 
UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ JUŻ DZIŚ - 605-096-944

BADANIE PRZEPROWADZA LEK.GIN. KRZYSZTOF
WALENTYNOWICZ

WIĘCEJ INFORMACJI W DZIALE KADR W BIURZE

 

 

 
NA WSZYSTKIE PANIE, KTÓRE SKORZYSTAJĄ Z

BADANIA CZEKA NIESPODZIANKA

DRODZY PRACOWNICY! 
Ze względu na groźne konsekwencje przebycia infekcji spowodowanej  SARS-CoV-2 

prosimy o przestrzeganie zasad 

Zachowanie czystości to bardzo delikatny temat, jednak ze względu na 
trwającą pandemię, kładziemy duży nacisk na przestrzeganie HIGIENY RĄK, 

tak samo musimy zwrócić uwagę na przestrzeganie HIGIENY OSOBISTEJ 
CIAŁA czyli na podstawowe zasady jakie powinniśmy stosować: 

- MYCIE RĄK PRZED KAŻDYM POSIŁKIEM I PO KAŻDYM WYJŚCIU Z TOALETY    

- OBOWIĄZKOWA DEZYNFEKCJA RĄK ORAZ STANOWISKA PRACY 

- CHODZENIE W CZYSTYM UBRANIU ORAZ BIELIŹNIE, (CZĘSTE PRANIE ODZIEŻY ROBOCZEJ) 

- CODZIENNE KORZYSTANIE Z PRYSZNICA (DOSTĘPNEGO TAKŻE NA TERENIE FIRMY) 

Są to podstawowe zasady higieny, o których nie trzeba przypominać jednakże 
pracujemy w dużych grupach i nasz kontakt pomiędzy sobą na co dzień jest bardzo bliski 
(w szatniach, na stołówce, na linii produkcyjnej ).  

Należy brać pod uwagę nie tylko „komfort” innych osób przebywających w naszym 
otoczeniu, ale także nasze zdrowie. Dzięki częstemu myciu rąk, kąpieli całego ciała i 
dbałości o częste pranie odzieży roboczej oraz jej wymianę przenosimy mniej bakterii, 
wirusów i chorób (w tym bardzo niebezpieczny SARS-CoV-2). Trzymając się wyżej 
wymienionych zasad rzadziej sami będziemy chorować, jak i również nie zarazimy 
nieświadomie innych. Zdrowie nasze i naszych Kolegów w firmie powinno być 
najważniejsze- zwłaszcza w obecnych czasach.  

OGŁOSZENIE  
D R O D Z Y  P R A C O W N I C Y  

Przypominamy, że dla Waszych nowonarodzonych dzieci firma ORiSTO 

Przygotowuje wyprawki w postaci: bonu podarunkowego oraz kocyka i poduszki. 

Prosimy abyście zgłaszali fakt narodzin dziecka/ dzieci oraz ich płeć 

(telefonicznie- możliwie jak najwcześniej, przyspieszy to przygotowanie wyprawki), a 

kolejno zgłaszali się po odbiór prezentu do 

DZIAŁU HR POKÓJ NR 4 (PARTER), TEL. 606-312-270 

                               

INFORMACJA!
Z uwagi na fakt, iż

Dzień Bożego Narodzenia  
(25 grudnia 2021)

 przypada w Sobotę
– dniem wolnym „oddanym”

za ten dzień będzie 
w ORiSTO: 24.12.2021 (piątek). 
Tego dnia wszyscy Pracownicy 

ORiSTO mają dzień wolny.
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Dzieciaki debeściaki
Dopasuj DOMEK Pokoloruj figury kolorem, na jaki wskazuje wynik 

dodawania. Co przedstawia obrazek?

 www.medianauka.plMatematyka 

Kolorowanka z dodawaniem 107

®©

Pokoloruj figury kolorem, na jaki wskazuje wynik dodawania.
Co przedstawia obrazek?
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Pokoloruj figury kolorem, na jaki wskazuje wynik dodawania.
Co przedstawia obrazek?
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Otocz wszystkie zwierzęta zwrócone 
w prawo czerwoną kredką, a te zwrócone
w lewo otocz zieloną kredką.

Ozdobny bałwanek
z patyczka od lodów
płatków kosmetycznych
i guzików



str. 15

Przepisz przepis

W tym numerze chcemy zaproponować Wam coś rozgrzewającego na zbliżające się, zimowe dni oraz przepyszne 
słodkości na deser

Chłopski garnek

Drożdżówki z makiem i nutellą

Składniki:
2-3 PORCJE
• 300 g kiełbasy
• 200 g wędzonego boczku
• 2 łyżki oliwy lub oleju
• 1 cebula
• 2 nieduże marchewki
• 1 czerwona papryka

Składniki:
20 SZTUK
• 500 g mąki pszennej
• 30 g świeżych drożdży
• 50 g cukru
• 200 ml mleka
• 2 jajka
• 50 g masła

Smacznego

• 500 ml bulionu
• 1 puszka białej fasolki
• 1 puszka rozdrobnionych pomidorów
• natka pietruszki
• przyprawy: po 1 łyżce majeranku 

i suszonego oregano, 1/2 łyżeczki 
ostrej papryki, 1 łyżeczka słodkiej 
papryki, zmielony pieprz

Wykonanie:
Kiełbasę obrać jeśli jest taka koniecz-
ność, następnie pokroić w kostkę. Bo-
czek również pokroić w kostkę. Do sze-
rokiego garnka, najlepiej z grubym dnem, 
wlać 1 łyżkę oliwy lub oleju. Włożyć bo-
czek i co chwilę mieszając podsmażać 
na małym ogniu przez ok. 7 minut, aż się 
wytopi. Dodać pokrojoną kiełbasę i sma-
żyć razem przez ok. 5 minut, aż składniki 
zaczną się rumienić. Dodać pokrojoną w 
kosteczkę cebulę i co chwilę mieszając 
smażyć przez ok. 5 minut. Dodać 1 łyż-

• 1 jajko do posmarowania ciasta
• 300 g masy makowej
• 3 łyżki nutelli 
• lukier: 1 łyżka gorącego soku z cytry-

ny + ok. 1/2 szklanki cukru pudru

Wykonanie:
Do miski wsypać mąkę, zrobić dołek, 
wkruszyć do niego drożdże i posypać 
cukrem. Stopniowo wlewać do dołka 
ciepłe mleko mieszając je z drożdżami 
i zagarniając kilka łyżek mąki. Przykryć 
ściereczką i odstawić na 10 minut do wy-
rośnięcia. Dodać jajka i zacząć delikat-
nie mieszać wszystkie składniki łyżką. 
Gdy zgrubnie się połączą, dodać rozto-
pione, ciepłe masło i zacząć wyrabiać 
składniki. Wyrabiać ciasto przez ok. 10-
15 minut aż będzie gładkie i elastyczne. 
Przykryć i odstawić na ok. 45-60 minut 
do wyrośnięcia. Ciasto wyłożyć na stol-

kę oliwy lub oleju, obraną i pokrojoną na 
plasterki marchewkę oraz pokrojoną w 
kostkę paprykę i smażyć przez ok. 3 mi-
nuty. Pod koniec dodać przyprawy. Wlać 
gorący bulion i zagotować. Gotować 
przez 5 minut, następnie dodać zawar-
tość puszki z fasolką (fasola z zalewą) 
i gotować przez kolejne 5 minut. Dodać 
rozdrobnione pomidory z puszki (jeśli są 
w całości należy je zmiksować razem 
z zalewą) i gotować przez ok. 5-10 minut. 
Sprawdzić doprawienie solą, podawać 
z natką pietruszki i pieczywem.

nicę oprószoną mąką i uformować kulę, 
chwilę zagnieść, podzielić na 2 części. 
Rozwałkować pierwszy kawałek ciasta 
na kwadrat o boku ok. 30 cm. Rozsma-
rować połowę masy makowej uprzednio 
wymieszanej z nutellą. Zwinąć roladkę 
i pokroić ją w poprzek na 10 plasterków.
Ułożyć je przekrojem do góry na dużej 
blaszce wyłożonej arkuszem papieru do 
pieczenia. Powtórzyć z drugą częścią 
ciasta i drugą blaszką do pieczenia. Od-
stawić na ok. 20 minut do wyrośnięcia. 
Piekarnik nagrzać do 180°C. Bułecz-
ki posmarować roztrzepanym jajkiem 
i wstawić do nagrzanego piekarnika. 
Piec przez ok. 20 minut na złoty kolor. 
Wyjąć z piekarnika i po lekkim przestu-
dzeniu polać lukrem (gorący sok z cytry-
ny wymieszać ze stopniowo dodawanym 
cukrem pudrem, w takiej ilości aby otrzy-
mać konsystencję lukru).

Ozdobny bałwanek
z patyczka od lodów
płatków kosmetycznych
i guzików



2 000 franków oboje zamówili kawę. 
Oczywiście, pili ją tak wolno, aż w 
lokalu został tylko główny kelner. I kiedy 
skończyli pic kawę, ten upomniał się o 
zapłatę rachunku.
– Ale my już zapłaciliśmy innemu 
kelnerowi… – zaczął tłumaczyć się Szkot.
– Właśnie, właśnie! – wtórował mu Polak 
– I do tej pory jeszcze nie dostaliśmy 
reszty!

Sika pijak na ulicy, podchodzi policjant 
i mówi:
– No będzie to pana kosztowało 
mandacik 50 zł.
Facet wyciąga stówę, a policjant:
– Nie mam wydać.
– Lej pan, ja stawiam.

– Ile się należy za chrzest, proszę 
księdza?
– Co łaska. Co łaska.
– Dlaczego powtórzył ksiądz dwa razy?
– Inflacja synu...

– Dlaczego zerwałaś z Piotrem?
– Nie dawał mi tego czego 
oczekiwałam.
– A czego oczekiwałaś?
– Nie wiem. Nie dawał mi tego...

Przychodzi facet z psem do weterynarza 
i mówi:
– Panie doktorze, proszę mu obciąć 
ogon najkrócej jak się da.
– Ale po co?
– Przyjeżdża do nas teściowa! Nie ma 
być żadnych oznak radości!

Jedziesz samochodem. Nie ma gdzie 
zaparkować, w końcu udaje ci się 
znaleźć byle jakie, ale jednak miejsce 
do zaparkowania. Stajesz, wysiadasz 
cały zadowolony, idziesz do celu, a 
tu sto metrów dalej – piękne, idealne 
wręcz miejsce!
Z małżeństwem jest tak samo.
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Kawał humoru
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czyli jak nie przestrzegać zasad
(zdjęcia znalezione w Internetach :)

Polak spotyka się ze Szkotem w Paryżu. 
Rozmawiają i nagle Szkot mówi:
– A Ty wiesz, że ja tu już od 4 dni jadam 
najlepsze potrawy w najdroższych 
restauracjach i nic nie płacę?
– Jak to?! – wykrzyknął Polak.
– Mam na to super sposób. – mówi Szkot
– Wchodzę do ekskluzywnej restauracji. 
Zamawiam przystawki, najdroższą z 
możliwych zup, potem drugie danie… 
Oczywiście najlepsze wino, a na koniec 
deser i kawę. Zjadam to wszystko, a 
potem powoli pije kawę. Pije ja tak 
wolno, aż wszyscy kelnerzy już pójdą 
do domu oprócz głównego kelnera. Gdy 
ten podchodzi i prosi o zapłatę rachunku, 
to ja mu mówię, że już zapłaciłem 
innemu kelnerowi. Główny kelner wtedy 
przeprasza, a ja idę do domu. Polakowi 
bardzo spodobał się ten sposób i uprosił 
Szkota, żeby ten wybrał się z nim dziś 
wieczorem na kolacje. No więc panowie 
spotkali się wieczorkiem w umówionej 
restauracji i kolejno zamawiali najlepsze 
potrawy. Kiedy rachunek urósł do kwoty 
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